Jodiumtabletten
Inwoners van de gemeente Weert krijgen binnenkort van de Rijksoverheid per post een
pakketje jodiumtabletten toegestuurd. De jodiumtabletten worden aan kinderen en jongeren
tot 18 jaar verspreid als voorzorgsmaatregel voor een mogelijk ongeval met een kernreactor.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. “Het is goed dat de Rijksoverheid voorzorgsmaatregelen
neemt tegen een mogelijk ongeval met een kernreactor”
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Baat het niet dan schaadt het zeker niet!
Het zou beter zijn dat ze zich meer inzetten voor sluiting van de reactor!
Maar het is schandalig dat de 'politiek' niet in staat is gebleken om aan deze
ongewenste risicovolle situatie een einde te maken. We spreken over een Europa.
Dat is echt schandalig.
Continue monitoring staat van onderhoud van reactoren.
Ik heb te weinig achtergrondinformatie en-kennis om dit te kunnen beoordelen.
Te veel voorzorgsmaatregelen, werken averrechts
Waarom nu pas/ wat was er de voorafgaande Jaren dan wel zo veilig Aan deze
kernreactor.
Wassen neus
Een nucleaire ramp zal dermate catastrofaal zijn dat jodiumtabletten niet helpen.
Het is een zoethoudertje. Beter is om te blijven ageren tegen onze Belgische
vrienden om die centrale te sluiten.
Is natuurlijk een lachertje helpen die tabletten? En mensen ouder dan 18 jaar tellen
die niet?
Je moet niet perse bij voorbaat overal voorzorgsmaatregelen nemen.
(pamperstructuur)
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Dat dit überhaupt nodig is is van de zotte!! Weg met kernenergie!!!!!
Geen paniek zaaien bij inwoners: zorg er dan voor dat de kernreactors worden
opgeruimd als het zo schadelijk is voor de gezondheid. Degene die dit plan heeft
doorgevoerd moet ontslagen worden! Dat hier geld aan wordt uitgegeven aan deze
onzin is een schande!!!!
Ik vind het verstrekken van jodiumpillen een goed idee, maar ik vind het
discriminerend dat deze alleen aan jongeren worden gegeven (ook al hebben
anderen minder kans op schildklierkanker: `minder` is wat anders dan `geen` kans.)
Maar ik zou het nòg beter vinden als de druk op België veel verder wordt opgevoerd
om beide kerncentrales (Doel en Tihange) te sluiten. Het valt me ook op dat vanuit
Duitsland veel meer protest te horen is dan vanuit Nederland.
Misleiding. Tegen een echte kernramp is niks bestand. Je krijgt een paar
jodiumtabletten en verder ? Je hele omgeving is toch besmet ?
Nee je creert onnodig angst tussen de bewoners, daarnaast is het gebied daardoor
minder aantrekkelijk om te wonen en te werken, dit komt de ecenomie niet ten
goede. Wel dient kernenergie langzaam te worden afgeschaft (geen nieuwe
centrales, bestaande centrales na bereiken van de levensduur sluiten).
Niet de symptomen bestrijden maar de oorzaak aanpakken!
Wat een onzin, er zijn belangrijkere zaken waar je over na kunt denken die in het nu
en heden liggen.
Ik geloof niet dat jodiumtabletten veel uitmaken als er werkelijk een ongeluk komt
in een kernreactor. En de ouders van kinderen van deze leeftijd groep. Kinderen
opzadelen met zieke ouders? Hoe komt de GGD aan deze informatie.
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Volgens de GGD is de kans op een incident waarbij straling vrij komt zeer klein door de
strenge veiligheidseisen. Echter wil de overheid de inwoners van risicogebieden zo goed
mogelijk voorbereiden op een eventuele calamiteit.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Ik maak me zorgen dat een kernreactor in Tihange en/of
Doel (België) in de toekomst getroffen wordt door een
mogelijk ongeval waarbij straling vrij komt”
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Hij moet dicht zodat die mogelijkheid van een ramp totaal uitgesloten wordt. Je
mag voor de bevolking geen enkel risico nemen...!!!
Zeer kwalijk zoals Belgische overheid met deze dreiging omgaat: Economisch
belang gaat voor het persoonlijk belang van Belgen, Nederlanders en Duitsers. In
deze is de Belgische overheid geen haar beter dan destijds de USSR-overheid
Zorg als overheid dat Thiange gesloten wordt in plaats van pillen te moeten
uitdelen dan is het echt te laat voor ons allemaal.
Denk aan Tjernobyl. Een vorm van pantharei die ook in onze atmosfeer zou kunnen
voorkomen.
Er zijn steeds calamiteiten daar met haarscheuren her en der. Het is niets voor niets
dat Limburgse gemeenten de demonstratie tegen Thiange eind juni ondersteunde.
Ook zij maken zich zorgen. Verder is het probleem van kernafval dat daar ontstaat
ook nog steeds niet opgelost.
Sluiten onveilige centrale
Wie niet dat is toch al jaren zo.
Alle kansen kun je niet wegnemen
Dat zal wel zo zijn als blijkt dat er sprake is van lekkage
Je zou je er zorgen over kunnen maken, maar het houdt mij niet bezig.
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3. Heeft u zelf maatregelen genomen om bij een eventuele
calamiteit het risico op schade te beperken?
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Aparte kelder met voedsel, water etc. om in geval van nood te kunnen
schuilen. Wellicht onvoldoende maar alles beter dan niets.
Voldoende wijn in huis gehaald.
Behoudens een kelder is er voor mij geen enkele mogelijkheid om me voor
een incident te beschermen
Ik hoop niet te hoeven leven met de lichamelijke gevolgen van straling en
in een besmet woongebied
Ik vind het versturen van de jodiumtabletten weggegooid geld.
Mocht het ooit gebeuren dan zijn er geen Maatregelingen meer nodig.
Nog niet.
Stop de extra kosten van voorbereiding in de beveiliging van het gebied
Wat wil je dat toen doen!? Kijk maar naar de geschiedenis van kern
ongelukken.
Wat voor een maat regelen moet je nemen
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3.1 Welke maatregelen heeft u genomen om schade te
beperken bij een eventuele calamiteit?
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Internet info volgen
Niets
Toegankelijke kruipruimte onder het huis

3.2 Waarom heeft u geen maatregelen genomen om de
schade te beperken bij een eventuele calamiteit?
45%
39%

40%

(n=133)

37%

35%
30%

27%

25%
20%
15%
10%

5%

5%
0%
De kans dat er iets
gebeurd is zeer klein

Heb hier nooit over
nagedacht

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:





Alleen emigratie naar Antarctica is zinvol
Bij een ongeval met straling, kun je weinig doen als burger.
Blijf nuchter, blijf realist De kans dat je het loodje legt door de luchtvervuiling is groter.
De betreffende instanties moeten eerst communiceren wat te doen en wat in huis te hebben
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De regering moet voor de veiligheid van zijn burgers zorgen. Dat wil niet zeggen dat ik niets hoef
of wil doen. Stemmen op de juiste partij.
Denk dat je daar dan weinig aan hebt
Ga wel jodium tabletten kopen....
Geen idee wat
Graag meer info wat wij als burgers kunnen doen
Heb de financien niet
Heb nog niet gelezen wat er dan nog te doen valt
Heeft geen zin, gaat erom om ongeval te voorkomen.
Heeft weinig zin
Helpt toch niet
Het leven is vol risico's daar kun je je iet totaal tegen wapenen
Hier bestaan geen maatregelen voor
Hoop voor die tijd al weg te zijn uit roermond
Ik heb er nog niet over nqgedqcht
IK heb geen bunker in huis. Aan jodium tabletten hecht ik niet zoveel waarde.Hoelang moet ik
binnenblijven na een ongeluk
Ik weet niet hoe ik me kan voorbereiden.
Ik weet niet wat hier tegen kan helpen. De inwoners moeten eerst goed voorgelicht worden.
Ik weet niet wat ik zou moeten doen.
Ik weet niet WELKE voorbereidingen
Ik zou geen afdoende maatregelen weten
Ik zou niet weten hoe ik mij moet voorbereiden. Je kunt je moeilijk voorbereiden op elke
mogelijke calamiteit
Ik zou niet weten wat , bovendien kan ik niet mijn hele leefomgeving beschermen
Ik zou niet weten wat ik bij radio actieve straling zou moeten doen. Vroeger had men nog
schuilkelkers
Ik zou niet weten wat voor maatregelen
Ik zou niet weten wat, want een ramp en de uitwerking ervan is niet voorspelbaar
Is dit dan mogelijk en werkt dit ?
Je kant je niet overal voor indekken
Jodiumtabletten zijn schaars......
Kelder
Mij is niet bekend wat te doen
Niet nodig
Nòg niet gedaan. Komt nog.
Tegen straling kan ik geen maatregelen nemen , hier heb ik geen middelen tegen
Vertel me maar hoe?
Voor hoeveel calamiteiten moet ik dan maatregelen nemen?
Wat kun je zelf doen ?
Wat moet ik doen? Tegen straling kun jeje nauwelijks beschermen. Ook de jodiumtabl. zijn niet
zeer effectief. Ik zou er snel vandoor gaan, maar met mij waarschijnlijk honderduizenden andere.
Wat wil je doen, het leefgebied is dan verziekt.
Wat zou ik kunnen doen?
Weet niet wat ik zou moeten doen.
Welke calamiteit?
Welke maatregelen
Welke maatregelen?
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Zo kun je voor alles wel iets achter de hand hebben. Als ik morgen door een auto wordt
aangereden en overlijdt, heb ik ook geen voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. In het levenkun
je niet alles voorblijven.
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